
ASSUNTO: Convite para contribuir na programação das Jornadas de Outubro 2020  
 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020 
 
Prezado Maxwell Alexandre,  

Esperamos que esteja bem durante este momento delicado em que nos encontramos mundialmente. 

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), gostaria de convidá-lo a contribuir com conversas 
intergeracionais entre artistas e crianças, parte de uma série de encontros on-line que acontecerão dentro 

da programação das Jornadas de Outubro 2020, programa público destinado à crianças de todas as 

idades.   

Desde o surgimento da EAV em 1975, sob a direção de Rubens Gerchman, a Escola de Artes Visuais 

realiza projetos que pensam arte e criança através de oficinas, cursos, exposições e programações 

culturais. Atualmente as programações destinadas à crianças são realizadas pelo núcleo pedagógico que 

acontece com e para crianças de todas as idades, o Parquinho Lage. 

A partir de 2016, sob a direção da curadora Lisette Lagnado, a Escola de Artes Visuais elege o mês de 

outubro, mês da revolução russa, para “repensar o mundo sob a perspectiva daqueles que carregam o 

arrojo das mudanças”. Enquanto o Dia das Crianças no Brasil é festejado no dia 12 de outubro, as 

Jornadas de Outubro estendem a comemoração ao mês inteiro com encontros educativos e ativações de 
artistas convidados, tendo início no dia 27 de setembro, festejando o Dia de Cosme e Damião, seguindo 

a programação até o final do mês. 

As Jornadas de Outubro reúnem aqueles que a sociedade chama de “menores”, olhando e se 
interessando por corpos e processos considerados menos importantes dentro de uma sociedade de 

trabalho autoritária e capitalista. Pretende relevar a importância da experiência como potência de 

criação, o ócio como o espaço e tempo de criatividade e invenções. Dentro do atual contexto de 

pandemia, este ano, a Jornadas de Outubro dedica sua programação à realização de encontros 
intergeracionais entre crianças, jovens, adultos e idosos, ressaltando questões sensíveis às demandas do 

nosso tempo. Hoje, mais do que nunca, acreditamos na importância de nos atentarmos à vidas 

consideradas menores, como potências para além dos desdobramentos produtivos.  

O convite aqui feito é para uma fala no dia 03 de outubro, sábado, das 11h às 12h destinada às crianças. 

O mote da conversa é a apresentação de seu fazer artístico para o público infantil e família, abordando 

a história da sua infância e se suas experiências ecoam nos seu trabalho. Convidamos crianças para 
elaborarem perguntas a partir de imagens do seu trabalho. As perguntas serão apresentadas ao vivo, 

durante sua fala. Outros artistas seguiram com a programação da Jornada de Outubro, os convites ainda 

não estão confirmados, mas, idealmente, participarão nas próximas edições: Dalton Paula, Lucia 

Laguna, Arnaldo Antunes e Iole de Freitas. Acompanhando sua participação, um mediador - professor 
do Parquinho Lage - estará presente no dia de sua fala para auxiliar navegando as questões do público.  

A conversa será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Escola mandaremos maiores 

informações sobre o acesso em breve. Devido a situação atual da Escola, e não por nosso desejo, não 
temos como oferecer o valor de remuneração que consideramos o ideal, mas conseguimos oferecer o 

valor simbólico de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela sua participação e colaboração. Entendemos que 

tal fator possa pesar nas suas decisões e achamos melhor pontuá-lo. Ressaltamos que, sua participação 
dentro da programação das Jornadas de Outubro 2020 seria de extrema alegria para nós. 

No aguardo de sua confirmação ao convite, colocamo-nos à disposição para outras informações e para 

a construção conjunta da atividade. 

Atenciosamente, 

 
 

Ulisses Carrilho 
Curador da EAV Parque Lage 


